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اوضاع نابسامان بخش مسکن، زندگی  جمعی 
را به طور مجدد احیا کرده اس�ت، به طوری که 
در یک س�اختمان که علی الظاه�ر دو طبقه 
به نظر می رس�د گاهی چهار خان�وار زندگی 
می کنند. این در حالی است که دستگاه های 
خدمات دهنده مثل آبفا، توانیر و شرکت گاز 
محاس�بات خود را ب�ر مبنای ه�ر طبقه یک 
خانوار انجام می دهند. بر این اساس تلقی شان 
از بدمصرف ها گاهًا اشتباه از آب درمی آید و 
باید برای این مشکل چاره ای اندیشیده شود.

وقتی وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی 
در تولید مس��کن مورد نیاز بازار موفق نیستند، 
مردم باالجبار برای حل مشکل اسکان، راه های 
مختلفی را تجربه می کنن��د، به طور نمونه چند 
خانوار منابع مالی خ��ود را روی هم می گذارند 
تا یک س��اختمان مس��تغالتی اجاره کنند و از 

وجب به وجب آن برای اسکان بهره می برند.
گاهی در س��اختمان هایی که دو یا س��ه طبقه 
به نظر می رس��ند، تعداد افراد ی��ا خانوار زیادی 
زندگ��ی می کنن��د، ح��ال آنکه دس��تگاه های 
خدمات دهن��ده ای چون آبفا، توانیر و ش��رکت 
ملی گاز تلقی اشتباهی از تراکم اشخاصی که در 
این ساختمان ها زندگی می کنند، دارند. از این رو 

در قبوض ارس��الی به این س��اختمان ها اخطار 
بدمصرفی یا محاسبات تصاعدی را در نرخ گذاری 
تعرفه های مصرفی در دستور کار قرار می دهند. با 
توجه به اینکه هزینه اسکان بسیار افزایش یافته 
است و سیاستگذار هم راهکاری برای کنترل بازار 
اجاره یا افزایش آنی تولید مس��کن استیجاری 
ندارد، بنابرای��ن مردم به ناچار خودش��ان برای 
اسکان چاره اندیشی می کنند، به طور نمونه برخی 
از جوان هایی که زندگی تشکیل می دهند در یک 
آپارتمان با پدرومادرشان زندگی می کنند و حتی 
با وجود یک یا دو فرزند نیز توانایی تهیه مسکن 

استیجاری را ندارند.
به نظر می رسد بخش هایی چون توانیر، آبفا و 
شرکت ملی گاز پیش از اینکه انگ و برچسب 
بدمصرفی به برخی از مش��ترکان بزنند، اول 
باید ببینن��د دلیل افزایش مص��رف چه بوده 
است. اگر رشد مصرف در اثر استفاده اشخاص 
بیش��تری از واحدهای مس��کونی است باید 
تعرفه ها و فرمول محاسبات نرخ آب، برق و گاز 
را تغییر دهند یا اینکه از مشترکان درخواست 
کنند برای تغییر محاس��بات هزینه خدمات 
مصرفی درخواس��ت کنتور جدید به ش��کل 

هزینه پرداختی اقساطی بدهند.

 دستگاه های خدمات رسان 
دلیل بدمصرفی را جویا شوند

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
آغاز صادرات گسترده داروهای ایرانی

اص�اح  ب�ا  می گوی�د  تج�ارت  توس�عه  س�ازمان  رئی�س 
سیاس�ت های ارزی، ش�رایط ب�رای ص�ادرات کاالهای�ی فراهم 
می ش�ود ک�ه تاکن�ون ام�کان عرض�ه گس�ترده نداش�ته اند.

به گزارش ایس��نا، علیرضا پیمان پاک اظهار ک��رد: ارز  ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان��ی در برخی حوزه ه��ا، محدودیت های��ی را برای ص��ادرات به 
وجود آورده بود ک��ه امیدواریم با اصالحات انجام ش��ده، بخش��ی از 
این محدودیت ها کنار بروند. در س��ال های گذشته بسیاری از فعاالن 
اقتصادی درخواست تغییر در این سیاس��ت ها برای توسعه صادرات 
را داش��تند که قطعاً با تغییرات انجام ش��ده، دس��ت آنها برای اعمال 

سیاست های جدید باز خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اصالحات ارزی، س��بد صادرات��ی ایران تغییراتی 
خواهد داشت، بیان کرد: ما در این س��ال ها شاهد صادرات کاالهایی 
بودیم که ارز ترجیحی دریافت می کردند و در واقع با یارانه ارائه شده 
از س��وی دولت، امکان صادرات کاال را پیدا می کردن��د. در واقع ما در 
رابطه با این کاالها مزیت رقابتی نداش��تیم و صرفاً ب��ا توجه به یارانه 
دولتی امکان صادرات آنها به وجود می آمد که با اصالحات انجام شده 

متوقف خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت که در حاشیه یکی از جلسات مشترک با 
اعضای اتاق بازرگانی صحبت می کرد، ادامه داد: در مقابل، ما کاالهایی 
داشتیم که به دلیل دریافت ارز دولتی از صادرات منع شده  بودند. این 
در حالی بود که فعاالن این حوزه بارها اع��الم کرده بودند در صورت 
تغییر سیاست های ارزی و آزاد شدن صادرات امکان حضور در بازارهای 

بین المللی را خواهند داشت.
پیمان پاک درباره حوزه های جدی��دی که در آنها امکان صادرات کاال 
وجود خواهد داش��ت، گفت: در حوزه ای مانند دارو، ما ظرفیت قابل 
قبولی ب��رای صادرات داریم ک��ه به دلیل سیاس��ت های ارزی امکان 
صادرات آن وجود نداش��ت. با این تغییرات می توان انتظار داشت که 
داروهای ایرانی امکان قابل توجهی برای حضور در بازارهای بین المللی 
پیدا کنن��د. در حوزه هایی مانند خوراک آبزیان نیز بر اس��اس آمارها 
بخش قابل توجهی از ظرفیت بالاس��تفاده مانده که با فراهم ش��دن 
امکان صادرات، می توان انتظار داشت که در این حوزه ها نیز آمارهای 

جدیدی به دست بیاید.
وی خاطرنشان کرد: هرچند با اعمال سیاست های جدید، تغییراتی در 
سبد صادراتی ایران به وجود می آید، اما در بلندمدت این تغییرات به 
نفع صادرات ایران خواهد بود و به ما این امکان را می دهد که در حوزه 

کاالهایی که مزیت رقابتی داریم وارد عرصه صادرات شویم.
........................................................................................................................

دلیل کاهش تولید خودرو در فروردین
در فروردین م�اه س�ال ج�اری خودروس�ازان طب�ق دس�تور 
محص�والت  تجاری س�ازی  و  تکمی�ل  ب�ه  اق�دام  دول�ت، 
ناق�ص انباش�ت ش�ده در پارکینگ ه�ای خ�ود کرده ان�د 
ک�ه همی�ن مس�ئله منج�ر ب�ه کاه�ش تولی�د ش�ده اس�ت.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار ارائه شده از سوی خودروسازان به 
بورس در فروردین ماه نشان می دهد سه شرکت ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو در مجموع ۴۳ هزار و ۴۷۷ دستگاه انواع محصول سواری 
را تولید کرده اند که در مقایس��ه با تیراژ حدوداً ۶۳ هزار دستگاهی در 
فروردین ۱۴۰۰، تولید خودروسازان حدود ۳۱  درصد با کاهش همراه 

بوده است.
البته براس��اس تجارت س��ال های گذش��ته، کاهش تولید خودرو در 
فروردین ماه به عنوان ماه نخست س��ال تقریباً طبیعی است، اما افت 
درصدی بیشتر از پیش بینی ها بود و برخالف روال معمول سال های   ۳۱

گذشته است.
بررس��ی دقیق تر نش��ان می ده��د ک��ه در فروردین  ماه س��ال جاری 
خودروس��ازان طبق دس��تور دولت، اقدام به تکمیل و تجاری س��ازی 
محصوالت ناقص انباش��ت ش��ده در پارکینگ های خود کرده اند، به 
گونه ای که بخشی از قطعات را که برای تولید جدید بود جهت تکمیل 

خودروهای ناقص به کار گرفته اند.
به عنوان نمونه، گروه خودروسازی سایپا در این رابطه ضمن اشاره به 
اینکه میزان خودروهای ناقص در فروردین ماه س��ال جاری نسبت به 
سال گذشته حدود ۴۷ درصد کاهش یافته، اعالم کرده که  »موجودی 
خودروهای ناقص گروه س��ایپا که در پایان فروردین ماه سال گذشته 
حدود ۵۸ هزاردستگاه بود با انجام تکمیل کاری تا پایان فروردین ماه 

سال جاری به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسیده است.
گروه خوردوسازی ایران خودرو نیز اعالم کرد که از ابتدای فروردین 
تکمیل خودروهای ناق��ص را به صورت ویژه در دس��تور کار قرار 

داده است.
........................................................................................................................

ربع سکه 5 میلیون تومانی
ط�رح  آزادی  به�ار  تم�ام  س�که  قطع�ه  ه�ر  قیم�ت 
آزاد  ب�ازار  در   ۱4۰۱ ۳ خ�رداد  ش�نبه  س�ه  روز  جدی�د 
رس�ید. توم�ان  ه�زار   ۵۰۰ و  میلی�ون   ۱4 ب�ه  ته�ران 

به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز 
سه شنبه سوم خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۴ میلیون تومان است. قیمت نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع 
سکه ۵میلیون تومان و س��که یک گرمی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز  هزار و ۸۵۶ دالر و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۹۹ تومان است.

حمل و نقل در دست انداز تولید
اص�اح، بازس�ازی و نوس�ازی ن�اوگان حمل ونق�ل در تم�ام 
بخش ه�ا ی�ک ام�ر ض�روری به ش�مار می آی�د، چراک�ه ب�ا 
تقوی�ت ای�ن ح�وزه، هزین�ه جا به جای�ی کاه�ش می یاب�د 
و در نهای�ت قیم�ت تم�ام ش�ده کااله�ا پایی�ن می آی�د.

به گزارش مهر، یکی از عمده مشکالتی که تولید در ایران با آن دست 
و پنجه نرم می کند مربوط به مس��ائل مربوط به حمل و نقل می شود. 
اشکاالت سیس��تم حمل ونقل کشور و هزینه های س��رباری که برای 
تولیدکننده به وجود می آورد موجب ش��ده بنگاه ه��ای اقتصادی هم 
در بخش صادرات و هم در حوزه فروش داخلی با مشکالت عدیده ای 

مواجه شوند.
آنطور که کارشناس��ان و فع��االن اقتص��ادی می گویند در ش��رایط 
فعلی، اصالح و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل در تم��ام بخش ها به ویژه 
جاده ای، ریلی، دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به شمار 
می آید، چراک��ه با تقویت این ح��وزه، هزین��ه جابه جایی محصوالت 
برای تولیدکننده کاهش می  یابد و در نهایت قیمت تمام ش��ده کاالها 

مناسب می شود.
  کمبود لوکوموتیو داریم

در این رابطه، س��یدعلی حس��ینی، عضو کمیس��یون لجستیک و 
گمرک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با مهر در مورد 
اثرگذاری حمل و نقل بر بخش تولید و بازرگانی کشور اظهار کرد: در 
وهله نخست باید به بخش حمل و نقل ریلی اشاره کرد که با توجه به 
ارزان بودن این بخش، استفاده زیادی می شود. منتهی مشکلی که 
در این بخش داریم، کمبود لوکوموتیو اس��ت که به دلیل تحریم ها 
این لوکوموتیوها زیاد نیس��ت و با پدیده کمب��ود واگن با بار مواجه 
هس��تیم، یعنی واگن ها را بارگیری کرده ایم، اما به دلیل نداش��تن 

دیزل لوکوموتیو دپو شده اند.
وی افزود: پیشنهاد شد که تولید داخل را به راه آهن اختصاص دهند و 

در صورت نیاز از خارج لوکوموتیو وارد کنیم.
  کشتیرانی باید نوسازی شود

حس��ینی گفت: در بخش دریایی هم به دلیل تحریم ها، هم در زمینه 
صادرات و هم در زمینه واردات، مش��کالتی در بخش بارگیری در دریا 
داریم. کشتی های حامل بار به کشورهای خارجی می روند و براساس 
کنوانس��یون های بین المللی باید آالیندگی پایینی داشته باشند. در 
بعضی مواقع به دلیل عدم نوسازی و به روزرسانی کشتی ها، مواد اولیه 
شرکت های تولیدی ما با تأخیر وارد کشور می شود که تولیدکنندگان 
را با مشکل مواجه می کند. در بخش صادرات هم از این دست مشکالت 
به وجود می آید. وی تصریح کرد: جدای از این موضوع، در حمل و نقل 
دریایی نسبتاً س��بک در خلیج فارس به دلیل اینکه برخی از کشورها 
همچون بحرین و کویت از پذیرش کشتی های ما خودداری می کنند، 
در این زمینه هم مشکل داریم و باید با مذاکراتی که انجام می شود این 

مشکالت حل شود.
  سهم کش�تیرانی ایران در دریای خزر باید باالی ۵۰درصد 

باشد
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دریای خزر از این دست مشکالت 
داریم، البته در سال های اخیر سهم ایران در کشتیرانی در دریای خزر 
سهم نسبتاً قابل قبولی شده و ایران حدود ۴۰ درصد سهم دارد، اما نظر 

ما این است که این سهم باید باالی ۵۰درصد قرار گیرد.
  عمر ناوگان جاده ای ما باالست

وی به حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و گفت: به دلیل فرسودگی 
ناوگان، باال ب��ودن هزینه ه��ای نگهداری ن��اوگان حمل و نقل 
جاده ای و نبود سیستم هوشمند حمل و نقل در ترابری سنگین، 
مش��کالتی را در این زمینه داریم که مهم ترین آنها خودمالکی 
کامیون هاس��ت که در بیش��تر مواقع بارهایی را می زنند که به 
سودش��ان باش��د تا از این طریق هزینه های ب��االی نگهداری 

کامیون هایشان را جبران کنند.
حسینی افزود: پیشنهاد دادیم که دولت در گسترش شرکت مالکی کار 
کند و نوسازی ناوگان را انجام دهد. همچنین با توجه به اینکه میانگین 

عمر ناوگان ما ۲۵ سال است عمر ناوگان را پایین بیاورد.
  پیمایش ناوگان در ایران یک سوم میانگین جهانی است

وی در مورد گران بودن حمل و نقل ج��اده ای گفت: ما دو برابر ناوگان 
مورد نیاز ن��اوگان داریم، اما پیمایش ناوگان با بار در کش��ور ۶۰ تا ۷۰ 
هزار کیلومتر است، در حالی که در کشورهای دیگر این پیمایش باالی 
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر است، در نتیجه ناوگان از نظر اقتصادی دچار 
مشکل است و هزینه ها باالست و برای رانندگان نمی صرفد که سرویسی 
انجام دهند. اگر ه��م بخواهند کرایه ها را باال ببرند، جوابگو نیس��ت و 

هزینه های تولید باال می رود.
حسینی افزود: همچنین با توجه به پراکندگی صنایع و تولیدکنندگان 
در داخل کش��ور نیاز داریم رانندگان ما در تمام مناطقی که بار است، 
بارگیری و تخلیه انجام دهند، اما می بینیم که بیش��تر رانندگان سعی 
می کنند به سمت بنادر یا شهرهای اصلی تولید کشور بروند. بنابراین 

بسیاری از شهرها با مشکل کمبود کامیون مواجه هستند.
  هواپیمای باری نداریم

عضو کمیسیون لجس��تیک و گمرک و حمل و نقل اتاق بازرگانی 
ایران ب��ه حمل و نق��ل هوایی هم اش��اره کرد و گف��ت: در بخش 
هوایی هم با فرسودگی ناوگان مواجهیم که صادرات محصوالت 
کش��اورزی را با چال��ش رو به رو کرده اس��ت. به ش��دت نیازمند 
هواپیمای باری هستیم تا تولیدات کشاورزی را به سایر کشورها 
صادر کنیم، به خصوص در این ش��رایط که بین روسیه و اوکراین 

جنگ پیش آمده است.
وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل ریلی از سوی دولت سرمایه گذاری  
شده است. در بخش دریایی هم بنادر تقریباً مجهز شده اند، اما در بخش 
فرسودگی ناوگان، کمی عقب هستیم، به همین دلیل هم سن ناوگان ما 
باالست. در حال حاضر عمر ناوگان جاده ای ما، ۲۵ سال است در حالی 

که باید ۱۵ سال باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: عماًل در ن��اوگان حمل و نقل جاده ای، 
س��وخت به قیمت نازلی داده می شود، اما کافی نیس��ت و باید برنامه 

منسجم و بالغی داشته باشیم تا بهره وری ناوگان را باال ببریم.

وزیر راه:
 وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن 

به شورای پول و اعتبار رفت
وام  افزای�ش  بررس�ی  از  شهرس�ازی  و  راه  وزی�ر 
مس�تأجران  ب�رای  میلی�ون   ۱۰۰ ب�ه  مس�کن  ودیع�ه 
داد. خب�ر  اعتب�ار  و  پ�ول  ش�ورای  جلس�ه  در  تهران�ی 

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
افتتاحیه نمایش��گاه حمل و نقل ریلی درباره وام ودیعه مسکن گفت: 
امروز بعدازظهر در جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار ای��ن موضوع مورد 
بررسی قرار می گیرد. یکی، دو روز دیگر رقم آن اعالم خواهد شد که 
آیا با افزایش این وام به ۱۰۰میلیون تومان در تهران برای مستأجران 

موافقت شده است یا خیر.
وی درباره حادثه آب��ادان گفت: تیمی از وزارت راه و شهرس��ازی 
برای ارزیابی حادث��ه به آبادان می رود. قرار اس��ت این گروه علت 
اصلی ریزش ساختمان را بررسی کند و پس از اعالم نتایج به مردم 

اطالع رسانی خواهد شد.

یکی از گرفتاری هایی که شرکت های دولتی برای 
مردم ایجاد می کنند، این است که بدهی های این 
بنگاه ها با مجوزهایی که از رهگذر بودجه صادر 
می شود، به دولت و سپس به مردم انتقال می یابد. 
از این رو با توج�ه به زی�ان و بدهی هایی که این 
بنگاه ها خلق می کنند هر چقدر زودتر این بنگاه ها 
واگذار شوند، گرفتاری کمتری برای اقتصاد ملی 
و اقتصاد خانوار خواهند داشت. در همین راستا 
معاون بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزیر 
اقتصاد گفت که بدهی شرکت های دولتی تا پایان 
سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیارد تومان  رسیده و رشد 
۷۷درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

جای بسی تأسف است که برای بررسی ۳۰درصد 
از بودجه ملی ایران، یعن��ی بودجه عمومی چنان 
جنجالی به پا می شود که در نهایت کسی نمی فهمد 
۶۰ ت��ا ۷۰ درص��د از بودج��ه ملی ک��ه متعلق به 
شرکت ها، بانک ها و مؤسس��ات دولتی است اصاًل 

چگونه بررسی و تأیید می شود.
اگ��ر تجربه حض��ور در مجمع عادی س��االنه یک 
شرکت بورسی را داشته باشید، می دانید که امکان 
دارد مجمع یک ش��رکت بورسی، نه چندان بزرگ 
گاهی یک روز زمان احتیاج داشته باشد، زیرا همین 
که هیئت مدیره بخواهد گزارش دهد و حسابرس 
نیز بخواهد به نقاط مبهم مالی اشاره داشته باشد، 

کلی زمان می ب��رد و در نهایت ام��کان دارد در اثر 
اختالفات و ابهامات، مجمع برای برگزاری به زمان 

بیشتر یا زمان دیگر نیاز داشته باشد.
  بررسی های گذرا

به هر ترتیب با توجه به اینکه برخی از شرکت های 
دولتی بسیار بزرگ است و بررسی وضعیت اجمالی 
صورت های مالی این شرکت ها بسیار زمان می برد، 
این پرس��ش مطرح می ش��ود که چطور مجلس 
ش��ورای اس��المی در روزهای پایانی هر سال به 
س��رعت ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور را بررسی 
و تصویب می کند، حال آنکه این بخش از بودجه 
متعلق به بودجه ش��رکت ها، بانک ها و مؤسسات 
وابسته به دولت است و گاهی بررسی بودجه یک 
بانک به هم��راه هلدینگ ها و ش��رکت های تابعه 
و وابس��ته تودرتو با س��هامداری ضربدری گاهی 

هفته ها زمان نیاز دارد.
به هر روی همین که شرکت های دولتی نیز همانند 
بخش دولت با هزینه های جاری سر به فلک کشیده، 
بهره وری و سودآوری در بسیاری از این شرکت ها 
غایب است، می توان متوجه شد که این شرکت ها 
در چه وضعیتی قرار دارند. مضاف بر اینکه گاهاً نه 
تنها خیری از این شرکت ها به بودجه نمی رسد، بلکه  
بدهی های ایجاد شده بعد از انتقال به دولت به پای 
مردم نوشته می شود، چراکه در نهایت مردم باید به 

واسطه سنگین تر شدن هزینه ها و کاهش رفاهشان 
این هزینه ها را پرداخت کنند.

در این می��ان، مع��اون ام��ور بانکی و بیم��ه ای و 
شرکت های دولتی وزیر اقتصاد، تصویر اجمالی از 
وضعیت بنگاه های دولتی ترسیم کرده که بد نیست 

نگاهی به آن داشته باشیم.
حسینی، معاون امور بانکی و  بیمه ای و شرکت های 
دولتی وزی��ر اقتصاد در نشس��ت خب��ری خود با 
خبرنگاران تأکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از 
مهم ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضاً 

با بخش عمومی متشابه فرض می شود.
وی افزود: در بخش دولتی ما، س��ال ها مجامع چه 
برای خودشان و برای شرکت های تابعه خودشان 
برگزار  می شد و کمتر اطالعات آن در اختیار مردم 
قرار می گرفت، ام��ا در این دولت هم به پش��توانه 
قوانین و هم اراده دولت، باعث ش��د این نیاز پاسخ 
داده شود و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این 
شرکت ها فراهم شود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، 
۴۵۱ ش��رکت دولتی، بانک ه��ا و بیمه های دولتی 
داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه ای و ۷۲ 
فاقد ردیف بودجه ای هستند. از این ۳۷۹ شرکت، 
۲۹۸ فرعی و ۸۱شرکت اصلی، ۳۵۴شرکت فعال 
و ۳۵ شرکت غیرفعال هس��تند و ۹ شرکت مادر و 

۳۷ شرکت فرعی هستند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کش��ور 
مربوط ب��ه بانک های دولتی و مؤسس��ات انتفاعی 
بوده و این عدد طی ش��ش س��ال گذش��ته حدود 
۲۳درصد رش��د داش��ته، درحالی ک��ه کل بودجه 

رشدش ۲۶درصد بوده است.
حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰  
حدود  ۷۸۲همت از بودجه کل کش��ور را ش��امل  
می ش��دند که ۵۰ درصد بودجه کل ش��رکت های 
دولت��ی و جمع��اً ۲۷درص��د بودجه کل کش��ور 
بوده اس��ت. بخش زیادی از فعالیت ش��رکت های 
مادرتخصصی دولتی نیز در بخش خدمات اس��ت. 
وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادرتخصصی در 
پنج سال گذشته، هشت ش��رکت تجدید ارزیابی 
دارایی داشتند و بقیه اطالعاتشان همچنان قدیمی 
است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت های دولتی 

هم در سال ۹۸ انجام شده است.
حس��ینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت های 
مالی در سال های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، 
۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت های مالی مقبول بوده، 
۵۹درصد هم مش��روط بوده که برخی بندها باید 

اصالح یا تکمیل  می شده است.
معاون  وزیر اقتصاد خاطرنش��ان کرد: بیشترین 
ایراداتی که حسابرس مس��تقل در سال گذشته 
از صورت های مالی ش��رکت های دولتی گرفته، 
مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین 
ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت 
تکالیف مجمع و عدم رعای��ت قانون بودجه بوده 
است. وی تأکید کرد: تالش ما این است وزارتخانه 
در تمام مجامعی که حض��ور دارد، هیچ گزارش 
مردود یا عدم اظهارنظری نباش��د و گزارش های 

مشروط هم تعدادشان کم شود.
حسینی ادامه داد: در بخش بدهی های شرکت های 
دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزار میلیاردتومان 
رسیده و نس��بت به سال گذش��ته ۷۷درصد رشد 
داش��ته اس��ت. بیش��ترین زیان نیز برای شرکت 
بازرگانی دولتی ایران و بیش��ترین سود متعلق به 
سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 

ایران بوده است.
  ۷۲درصد تسهیات بانکی توسط بانک های 

دولتی پرداخت شده است
معاون وزیر اقتص��اد افزود: جمع س��رمایه ثبتی 
بانک های زیرمجموع��ه وزارت اقتصاد، ۲۲۵هزار 
میلیاردتومان اس��ت که ۸۶درصد سرمایه ثبتی 
ش��بکه بانکی اس��ت. همچنین دارایی های این 
بانک ها، ۳۹۰۰هزار میلیارد و بدهی ها ۳۷۰۰هزار 
میلی��ارد تومان تا پایان اس��فند ۹۹ بوده اس��ت. 
همچنین ۶۴درصد س��پرده های ش��بکه بانکی 
کش��ور در بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد 
بوده و ۷۲درصد تسهیالت نیز توسط این بانک ها 

پرداخت شده است.

  گزارش   یک
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 دانیال شایگان  |   اکو  ایران

هر وقت ب�ازار س�هام کمی ج�ان می گیرد به 
یک باره عرضه های س�نگینی انجام می گیرد 
که امیدها برای رش�د بازار را از بی�ن می برد. 
در ای�ن می�ان عب�ور ش�اخص از مح�دوده 
یک میلی�ون و 6۰۰ ه�زار واح�د به یک س�د 
روان�ی تبدیل ش�ده اس�ت و باید دی�د بازار 
س�رمایه کی به معنای واقعی ب�ار تأمین مالی 
نیم�ی از اقتصاد ای�ران را برعه�ده می گیرد.

مدت زیادی اس��ت که از رکوردش��کنی شاخص 
کل بازار س��رمایه در محدوده بیش از ۲ میلیون 
واحد می گذرد و از آن زمان تاکن��ون این نماگر 
در مح��دوده زیر یک میلی��ون و ۶۰۰ هزار واحد 
سیر می کند و رقم مذکور به مثابه یک سد روانی 

پیش روی رشد بازار قرار گرفته است.
بازار س��هام در روز دوشنبه، س��قوط سنگینی را 
پشت سر گذاش��ت و خروج پول رکورد شکست، 
اما از روز گذشته روند خروج پول به شدت کاهش 

یافت تا امیدها برای بازگشت روزهای سبز بورس 
همچنان باقی بماند. حمایت از شاخص کل بورس 
در س��طح یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحدی فعال 
شده اس��ت و س��هامداران امیدوارند بازار از روند 

کاهشی خارج و وارد کانال جدید شود.
رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با فارس، درباره قرمزپوش بودن گروه های فلزات 
اساس��ی در روزهای اخیر گفت: به دلیل کاهش 
تقاض��ا در بازار فلزات اساس��ی در جه��ان و افت 
قیمت این کاالها در بازارهای جهانی، شرکت های 
فوالدی در روزهای گذشته با فشار فروش مواجه 
ش��ده اند. وی ادام��ه داد: البت��ه افزایش عوارض 
صادرات فوالدی ها هم در عالقه س��هامداران به 
خروج پول از این گروه مؤثر بوده اس��ت. بررسی 
عوامل مختلف نشان می دهد هنوز حقوقی های 
این ش��رکت ها نیز حمایت از ای��ن نمادها را در 
دستور کار خود قرار نداده اند. در جریان معامالت 

روز سه  شنبه، ش��اخص کل بورس با ریزش هزار 
و ۵۲۱ واحدی نس��بت ب��ه روز دوش��نبه به رقم 
یک میلی��ون و ۵۵۵ ه��زار و ۶۸۹ واحد رس��ید. 

بازدهی این شاخص منفی۰/۱ درصد بوده است.
ش��اخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش هزار و 
۵۴۴واحدی در سطح ۴۳۱ هزار و ۲۲۸ واحدی 
ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی۰/۳۶ درصد 
بود. البته شاخص کل فرابورس هفت واحد باال آمد 

و در سطح ۲۱ هزار و ۳۲۱ واحد قرار گرفت.
روز گذشته  ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار برای ششمین روز منفی شد. البته 
میزان خروج پول نسبت به روز دوشنبه ۶۳ درصد 
کاهش یافته و ۴۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شده است. گروه  های فلزات اساسی، 
فرآورده  های نفتی و کک، خودرو، ساخت قطعات 
و محصوالت شیمیایی بیشترین سهم را از خروج 
پول حقیقی داشتند و گروه های عرض برق، گاز و 

بخار آب و خدمات فنی و مهندسی بیشترین ورود 
پول را تجربه کرده اند.

در معامالت روز سه  شنبه بیش��ترین خروج پول 
حقیقی به سهام شبندر )ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس(، ف��والد )ش��رکت ف��والد مبارکه( 
و خگس��تر )شرکت گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایران خودرو( اختصاص داشت و نمادهای رمپنا 
)گروه مپنا(، بمپن��ا )تولید برق عس��لویه مپنا(، 
سامان )بانک سامان( بیشترین ورود پول حقیقی 

را داشتند.
   افت ارزش کل معامات و معامات خرد

ارزش معامالت کل بازار س��هام به رقم ۷ هزار و 
۴۴۹میلیارد تومان کاهش یافت و ارزش معامالت 
خرد سهام نیز با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم ۴ ه��زار و ۹۸۱ میلیارد تومان 
رسید. س��هم این معامالت از کل معامالت بازار 

سرمایه حدود ۶۶ درصد بوده است.

کاهش 63 درصدی خروج پول از بورس   بورس


